
 

 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ, CAMPUS 

ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 13:19h, 

no Auditório do CEFET/RJ Campus Angra dos Reis, situado na Rua do Areal, 

número 522, Parque Mambucaba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, reuniram-se 

sob a presidência do Prof. Tiago Siman Machado, os conselheiros conforme lista 

de presença. O conselheiro Bruno Henrique, representante titular discente 

gradução, informa que não recebeu e-mail de convocação para a reunião e pediu 

que verificasse. O presidente informa que, a pedido do conselheiro Everton,  fará 

a leitura da carta convite feita pelos docentes ao diretor pro tempore para visita 

ao Campus Angra dos Reis. Em seguida retorna para os docentes que o diretor 

pro tempore está organizando a agenda de compromissos e assim que possível 

irá marcar sua vinda, que possivelmente poderá ser na próxima semana, nas 

palavras de Tiago. Retomando a pauta da sessão, Item 1: aprovação das atas 

das, 4ª sessão ordinária e da 1ª sessão extraordinária que sem nenhuma 

objeção por parte dos conselheiros foram aprovadas unanimemente sem 

abstenções. Item 2: Posse dos representantes eleitos no Conselho do Campus- 

CONPUS. Tiago chama na respectiva ordem, para assinarem o termo de posse: 

Carla Cristina Almeida Loures representante suplente de pesquisa; Lidiane 

Cristina Oliveira, representante discente técnico,  no que o conselheiro Ângelo 

prontamente justifica a ausência da mesma no ato da posse por já ter concluído 

o Técnico e estar cursando a Graduação; Samuel Mendes, representante 

suplente discente técnico,no que Tiago informa renúncia do mesmo com carta 

entregue por aquele  antes do início da reunião; Maurício de Carvalho, 

representante docente suplente; Ângelo Márcio da Silva, representante técnicos 

administrativos em educação suplente; André Victor da Silva Castilho, 

representante discente pós-graduação titular e André Celestino Martins, 

representante discente pós-graduação suplente, sendo sua falta justificada pelo  

colega de chapa. O presidente Tiago orienta a todos sobre a importância do 

Conselho para a unidade e dá a todos as boas-vindas. Item 3: Acompanhamento 

do orçamento: Tiago explica que o processo de manutenção e o processo de 

limpeza externa e interna (este último, agora executado em um único processo) 

foram cancelados, gerando descontinuidade dos mesmos e que foram 

retomados estando em andamento. O conselheiro Everton ressalta a escassez 

de insumos para os laboratórios e coloca a necessidade dos mesmos para a 



qualidade do ensino. Tiago explica que os processos de química têm um grau 

de complexidade maior, uma vez que envolvem substâncias específicas e um 

maior controle, e informa que o processo já foi rodado. O Conselheiro Luis 

Fernando, sinaliza que a internet do Bloco C está deficitária no que Tiago diz que 

este problema não havia chegado a ele. O conselheiro Everton reforça déficit na 

internet no mesmo bloco citado. O conselheiro Alessandro coloca que o Bloco E 

está com o mesmo problema e informa que a SINFO local está providenciando 

roteadores usados mas em bom estado, no Campus Maracanã, para minimizar 

os problemas. O conselheiro Aldo pergunta se há previsão de procedimentos de 

dedetização no campus e comenta sobre o aumento de mosquitos nessa época 

do ano. Tiago explica que o contrato é periódico e que há possibilidade de 

contratação ao que a conselheira Elizabeth explica que no caso de mosquitos a 

empresa contratada sinaliza que é preciso combater o foco, sendo muito 

específica neste ponto. Item 4: Assuntos Gerais: Tiago explica sobre a 

devolutiva da visita ao Parque Tecnológico feita pela professora Carla e Célia 

Machado, pela Sede, na reunião que aconteceu na sede do SEBRAE em Angra 

dos Reis e informa que toda a comunidade do campus será informada sobre o 

andamento do assunto Parque Tecnológico. Tiago avisa que a Biblioteca está 

com funcionamento regularizado com a volta da servidora Alexia e coloca  que 

com a contratação de mão de obra terceirizada, processo em fase de finalização, 

o atendimento da bilbioteca será ampliado, passando de 7 ou 8 h da manhã até 

às 21 ou 22h. Prossegue informando sobre a chegada do novo servidor, com 

experiência de 14 anos na UFRJ e que atuará no campus na área contábil, lotado 

na direção. O Conselheiro Bruno, questiona sobre a segurança no campus e 

sobre a vulnerabilidade dos estudantes e servidores ao que Tiago explica sobre 

a mudança do contrato com a empresa de segurança que agora passa a ser 

armada. Acrescenta ainda que procurou o Batalhão próximo, responsável pelas 

operações no bairro, ao que foi informado sobre a impossibilidade de avisarem 

com antecedência sobre as possíveis intervenções nas imediações do campus. 

O conselheiro Ângelo solicita agilidade na ocupação das vagas do conselho e 

questina sobre o uso da  Sala do Projetos, espaço que deveria ser usado pelos 

grupos estudantis e propõe que se retome o planejamento já apresentado em 

outra ocasião para aproveitamento democrático dos grupos. Tiago informa que 

nesse período  tem-se procurado acordo com os grupos. A conselheira Fernanda 

retorma a questão da segurança no campus e coloca que a polícia não deveria 

ter acesso à instituição sem prévia comunicação e que este fato coloca a 

comunidade acadêmica em vulnerabilidade. Tiago acolhe a demanda e informa 

que fará outra visita ao Batalhão. O Conselheiro José Rafael, coloca sua 

preocupação com relação às instalações elétricas das geladeiras e microondas 

da sala de convivência e se seria possível uma interveção. Tiago informa que a 

situação será regularizada com a chegada do eletricista na equipe da 

manutenção. O conselheiro Marcelo pergunta sobre o andamento do processo 

com bombeiros ao que Tiago explica que o checklist para o processo em questão 

é grande e demanda tempo. O conselheiro Everton propõe ao presidente que 

seja encaminhado e-mail para todos os servidores para conhecimento dos 

andamentos do projeto do Parque Tecnológico. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 13:54h. Foi lavrada a presente ata, que vai assinada 



por mim, Andréa Heidenreich Bernardes, SIAPE 1852314, e pelo presidente do 

Conselho Tiago Siman Machado, SIAPE 1913670. 
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